KARLSKRONA LÄKAREFÖRENINGS 1351:e ORDINARIE SAMMANTRÄDE
Å Sjöofficersmässens lokaler den 23:e april 2009.

1. Ordförande Bengt Åberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.
3. Märta Åberg, underläkare på kirurgakuten i Danderyd, redogjorde för sina
erfarenheter av medicinstudier från fyra världsdelar. Studierna påbörjades på
Karolinska Institutet, en upplevelse sammanfattad såsom ”inte så himla kul”.
Första resan företogs till Esfahan i Iran. I Iran är slöja obligatorisk för kvinnor.
Handsprit får inte förekomma. Läkartätheten är endast en femtedel av Sveriges,
spädbarnsdödligheten 10 gånger så hög och medellivslängden 10 år kortare.
Därefter gick färden till Oviedo i Spanien. I Spanien är anhöriga mycket delaktiga i
vården, likaså läkemedelsrepresentanterna. Alla tar siesta. Man dikterar inte utan
skriver lite efterhand på pappersjournalen. Under läkarrocken bär man kostym.
Från Spanien gav sig sedan Märta till Khartoum i Sudan. I Sudan behöver kvinnor inte
ha slöja och man får använda handsprit. Tyvärr har den ofta tagit slut. Det råder brist
på sjukvård. Läkartätheten är endast en tjugondel av Sveriges. Medellivslängden är 21
år kortare och spädbarnsdödligheten 26 gånger så hög. Operationslamporna är märkta
USSR. Om man kan betala för sig kan man dock få både skiktröntgen och luftkonditionering. Läkarna talar engelska och är välutbildade, men emigrerar ofta
eftersom det paradoxalt nog råder arbetsbrist.
Nästa resa företogs till Santiago i Chile. I Chile är aborter olagligt, vilket medför en
ökad registrering av K35.9, appendicit. Även i Chile har man privata kläder under
läkarrocken, men kompenserar denna patientsäkerhetsrisk genom att nitiskt göra
fullständigt status på samtliga inneliggande patienter var dag.
Sista resan gick till Iowa City i USA. Märtas upplevelse av sjukvården i USA
sammanfattades i orden ”precis som man tror, fast lite värre”. Läkare tjänstgör cirka
80 timmar per vecka och biblioteken håller öppet dygnet runt. Alla sköterskor är
utrustade med streckkodsläsare för att kunna debitera administrerade läkemedel.
Sammanfattningsvis upplever Märta att den medicinska kunskapen hos kollegorna
runt om i världen är betydligt större än vad vi fördomsfullt tror. En tydlig trend är att
klinisk diagnostik går förlorad i takt med teknisk utveckling.
Vid protokollet
Erik Norén, tf sekreterare Karlskrona läkareförening

